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Fakultas Teknik UGM menyelenggarakan Orientation Day bagi mahasiswa baru internasional pada
Rabu (26/7). Pada tahun ini, Fakultas Teknik menerima 18 mahasiswa baru program S2 dan S3 dari
ASEAN untuk belajar dengan program beasiswa AUN/SEED-NET serta 3 mahasiswa dari Eropa yang
melakukan kegiatan magang.
Orientatation Day di Fakultas Teknik merupakan agenda tahunan bagi mahasiswa baru yang akan
memulai perkuliahan mereka di UGM. Tahun ini, agenda orientation day meliputi Tour UGM atau
pengenalan kampus mulai dari Departemen, Fakultas, Rektor dan Fasilitas UGM lainnya, seperti
perpustakaan, GMC, Office of International Affairs, Bank dan rumah sakit di sekitar kampus.
“Kami akan menjelaskan beberapa hal kepada para mahasiswa asing, dan nanti para mahasiswa
akan diajak berkeliling melihat fasilitas-fasilitas yang ada di kampus,” ujar Dekan Fakultas Teknik
UGM, Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D.
Kedelapan belas Mahasiswa ASEAN yang akan menjalankan studi S2/S3 terdiri dari 2 mahasiswa
dari Vietnam, 8 mahasiswa dari Kamboja, 4 mahasiswa dari Laos, serta 4 mahasiswa dari Myanmar.
Sedangkan 3 mahasiswa magang terdiri dari 1 mahasiswa dari Amerika Serikat dan 2 mahasiswa
dari Perancis.
Kepada para mahasiswa asing, Waziz menyampaikan bahwa dosen-dosen di Fakultas Teknik siap
membantu para mahasiswa jika mereka menemukan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan
berbagai perbedaan yang ditemukan, khususnya dalam hal akademik.

“Banyak hal baru yang akan kalian temukan, termasuk dalam hal akademik yang mungkin sedikit
berbeda. Kalian bisa mendiskusikannya dengan kepala departemen atau dengan dosen-dosen karena
kami bisa melakukan beberapa penyesuaian ketika kami memiliki mahasiswa asing,” jelasnya.
Ia juga mendorong para mahasiswa asing untuk dapat mengeksplorasi dan beradaptasi dengan
perbedaan budaya yang mereka temui, sembari tetap fokus menjalankan tanggung jawab studi
mereka.
“Saya harap kalian bisa menikmati tinggal di Jogja, dan jangan lupa untuk membuat rencana studi
sejak awal agar dapat lulus tepat pada waktunya,” imbuh Waziz. (Humas UGM/Gloria)
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